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USNESENÍ 

 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 20. července 2015 

17/2015/RM 

 

 

I. RM bere na vědomí 

 

17.2015/44RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

17.2015/45RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

17.2015/46RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, informace o snížení nákladů 

o 341 230, 60,- Kč včetně DPH v rámci akce „Stavební úpravy (zateplení obálky budov) – ZŠ 

Nádražní 780, Ledeč nad Sázavou“ v souvislosti s nepřítomností azbestu na budově jídelny. 

17.2015/47RM-b) Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí přehled o neplacení 

nájemného z bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou /stav k 31.05.2015/ a zároveň bere na 

vědomí předložený vývoj dlužných částek a jejich umořování. 

 

 

II. RM schvaluje 

 

17.2015/221RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o poskytnutí 

dotace (ZZ 01263.0019) na realizaci akce „Technická ochrana budova ZŠ Nádražní v Ledči 

nad Sázavou“ ve výši 12 806,- Kč a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.  

17.2015/222RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o poskytnutí 

dotace (FV01184.0035) na realizaci akce „Pořízení diskového pole a upgrade stávající 

serverové infrastruktury pro město Ledeč nad Sázavou“ ve výši 94 520,- Kč a pověřuje 

starostu města podpisem této smlouvy.  

17.2015/223RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o poskytnutí 

dotace (FV01184.0036) na realizaci akce „Modernizace webových stránek města Ledeč nad 

Sázavou“ ve výši 12 100,- Kč a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.  

17.2015/224RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke Smlouvě na 

poskytování služeb elektronických komunikací s firmou Tlapnet s.r.o., U schodů 122/5, Praha 

9 – Hrdlořezy, IČ 27174824 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

17.2015/225RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy zakládající právo 

provést stavbu v rámci akce „Regenerace panelového sídliště Stínadla, Ledeč nad Sázavou“ 

na části pozemku parc. č. 2327/2 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou s Krajem Vysočina, 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

17.2015/226RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 103 zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zakoupení 2 ks posilovacích strojů od 

firmy Colmex s.r.o. se sídlem Kubelíkova čp. 1224/42, Praha 3, za částku 57.601,00 Kč 

včetně DPH. 



17/2015/RM  2/4 

 

17.2015/227RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dohody o úhradě 

závazku Městu za neuhrazené daňové doklady Fa č. 1500008, 1500111, 1500181, 1500283, 

1500342 a 1500401 ve výši 20.700,- Kč s firmou Nordfashion, s.r.o., IČO: 01719157 se 

sídlem Praha 6, Parléřova 157/11, PSČ: 169 00 a zmocňuje starostu města k podpisu dohody.  

17.2015/228RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výměnu plastových dveří u 

nebytových prostor v Ledči nad Sázavou ul. Hlaváčova čp. 561(cukrárna), firmou Atos  s.r.o. 

se sídlem Husovo náměstí čp. 139, Ledeč nad Sázavou, dle cenové nabídky.  

17.2015/229RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Účastnickou smlouvu T-

Mobile Autopark uzavřenou mezi Městem Ledeč nad Sázavou a společností T-Mobile Czech 

Republic a.s. a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

17.201/230RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje uzavření „Dohody o svěření 

osobního motorového vozidla do společného užívání jakožto vozidla referentského“ s Mgr. 

Monikou Kadlecovou, pracovnicí odboru výstavby a ŽP s účinností od 21. 7. 2015. 

17.2015/231RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s §102 odst. 3 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, provedení opravy chodníku 

před domem čp. 994 v ulici Želivská v Ledči nad Sázavou z rozpočtu Města v rámci oprav a 

údržby s tím, že F. V. dodá materiál, zámkovou dlažbu a TS Ledeč nad Sázavou s.r.o. provede 

opravu chodníku dle cenové nabídky. 

ZRUŠENO usnesením č. 10.2017/5RM-r) ze dne 5.5.2017. 

 

17.2015/232RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uzavření Smlouvy o dílo na provedení 

úpravy elektroinstalace v objektu školní jídelny ul. Nádražní č. p. 780, Ledeč nad Sázavou se 

společností Agos stavební a.s. Pelhřimov, se sídlem Tomáše ze Štítného 634, 393 56 

Pelhřimov, IČO: 46679626 za částku 193 393,- Kč + DPH v zákonné výši a pověřuje starostu 

města podpisem této smlouvy. 

17.2015/233RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, provedení výměny zastaralých 

žebrových radiátorů za nové deskové radiátory včetně instalace termostatických hlavic a 

souvisejících prací v budově jídelny při akci „Stavební úpravy (zateplení obálky budov) – ZŠ 

Nádražní 780, Ledeč nad Sázavou“ společností Agos stavební a. s. Pelhřimov, Tomáše ze 

Štítného 634, 393 56 Pelhřimov, IČO: 46679626 za částku 89 209,40 Kč + DPH v zákonné 

výši a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.  

17.2015/234RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výběr dodavatele stavebních a 

zámečnických prací pro rozvody VZT – ZŠ Nádražní – v objektu školní jídelny ul. Nádražní 

čp. 780, Ledeč nad Sázavou, při akci „Stavební úpravy (zateplení obálky budov) – ZŠ 

Nádražní 780, Ledeč nad Sázavou“ – společnost Agos stavební a. s. Pelhřimov, Tomáše ze 

Štítného 634, 393 56 Pelhřimov, IČO: 46679626 za částku 315 075,10 Kč + DPH v zákonné 

výši.  

17.2015/235RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o dílo na 

provedení stavebních a zámečnických prací pro rozvody VZT – ZŠ Nádražní – v objektu 

školní jídelny ul. Nádražní čp. 780, Ledeč nad Sázavou, při akci „Stavební úpravy (zateplení 

obálky budov) – ZŠ Nádražní 780, Ledeč nad Sázavou“ se společností Agos stavební a. s. 

Pelhřimov, Tomáše ze Štítného 634, 393 56 Pelhřimov, IČO: 46679626 za částku 315 075, 10 
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Kč + DPH v zákonné výši a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

17.2015/236RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. 

m), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukončení pronájmu 2 

místností o ploše 28,60 m
2
 v 2 NP. v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou ul. Habrecká 

čp. 450, MUDr. H. L. se sídlem Ledeč nad Sázavou, ke dni 31. 7. 2015 z důvodu změny 

názvu firmy. 

17.2015/237RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. 

m), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, od 1. 8. 2015 pronájem 2 

místností o ploše 28,60 m
2
 v 2 NP. v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou ul. Habrecká 

čp. 450, firmě K-medik s.r.o. se sídlem Ledeč nad Sázavou ul. Marie Majerové čp. 873 a 

pověřuje starostu města k podpisu nájemní smlouvy. 

17.2015/238RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s §102 odst. 2, 

písmeno m) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukončení nájmu 

nebytových prostor s MUDr. J. K.  -  2 místnosti ordinace v 3.NP o ploše 30,24 m
2
 a 1 

místnosti skladu o v 3.NP ploše 14,71 m2 v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou, 

Habrecká 450 s termínem ukončení k 31.10.2015. 

17.2015/239RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 odst.1 a § 102 

odst. 2, písmeno m) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení 

záměru pronájmu nebytových prostor -  2 místností v 3.NP o ploše 30,24 m
2
, provozovaných 

jako ordinace zubního  lékaře a 1 místnosti sklad v 3. NP o ploše 14,71 m
2
 v budově 

polikliniky v Ledči nad Sázavou, ul. Habrecká 450. 

17.2015/240RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 

písmena m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů L. V. prodloužení 

nájemní smlouvy k bytu č. 4 v ul. Mlýnská, v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1.7.2015 

do 31.12.2015. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 

1585,- Kč měsíčně. Pronajímatel nepožaduje zaplacení jednorázově měsíční zálohu na 

předpokládané náklady na úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. 

17.2015/241RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 102 odst. 3, zákona  č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje „Dohodu o úhradě závazku„ 

uzavřenou s L.V. ze dne 20.07.2015 a zmocňuje starostu města jejím podpisem.  

17.2015/242RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, písm. 

m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů prodloužení nájemní 

smlouvy bytu zvláštního určení č. 25, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v domě 

s pečovatelskou službou panu J. T., bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 8. 

2015 do 31. 10. 2015. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1070,- 

měsíčně. 

 

III. RM neschvaluje 

 

17.2015/19RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu  s § 39 odst. 1 a   

§ 102 odst. 2 písm. m), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

vyvěšení záměru pronájmu pozemků parc.č. poz. 883/1 - trvalý travní porost o výměře 3757 

m
2 

a parc. č. 888/3 trvalý travní porost o výměře 742 m
2
 v katastrálním území Ledeč nad 

Sázavou (za ul. Nad Internátem směrem k potoku). 

17.2015/20RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu  s § 39 odst. 1 a   

§ 102 odst. 2 písm. m), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

vyvěšení záměru pronájmu částí pozemků parc.č. poz. 883/1 - trvalý travní porost o výměře 

1884 m
2
 a parc. č. 888/3 trvalý travní porost o výměře 580 m

2
 v katastrálním území Ledeč nad 

Sázavou (za ul. Nad Internátem směrem k potoku). 
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IV. RM odkládá 

 

17.2015/15RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí ve věci výměny okapů a 

svodů na budově ZUŠ.  

17.2015/16RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí ve věci žádosti 

Společenství vlastníků bytů č.p. 548-50, Ledeč nad Sázavou  o opravu chodníku a vybudování 

části nového chodníku  před domem čp. 548-50  v Ledči nad Sázavou.  

 

 

V. RM ukládá 

 

17.2015/36RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odboru samosprávy svolat jednání se 

zástupci Města Ledeč nad Sázavou a panem T. S., bytem Ledeč n. S. za účelem řešení 

výstavby chodníku z poskytnuté zámkové dlažby v ulici Petra Bezruče v Ledči nad Sázavou, 

před domem čp. 1112.  

17.2015/37RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odboru samosprávy svolat jednání se 

zástupci Města Ledeč nad Sázavou a Společenstvím vlastníků bytů za účelem řešení žádosti 

k chodníku a zeleni u domu čp. 548-50 v Ledči nad Sázavou ul. 28. října. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma                                    Ing. Hana Horáková 

      starosta města                                                    místostarostka 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 20. července 2015       

Zapsala: Lenka Žáčková 


